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مهارات إدارية متطورة

المحور 1 : الخطة المتكاملة
لتغيير وتطوير المنظمات المتعثرة.

فهم المعادالت الرئيسية لعلم تغيير المنظمات وتطويرها.
تحويل هذه المعادالت الى نماذج محددة.

إدارة التغيير والتطوير طويل المدى.

إدارة التغيير والتطوير قصير المدى.

المحور 3 : أصول العمل المؤسسى الناجح:

12 محورا رئيسيا للعمل المؤسسي الناجح.
120 معيارا لتقييم األداء المؤسسي الحالي وفعاليته. 

خبرات علمية وعملية مفصلة في كل محور. 
ورشة عمل لتقييم منظمتك.

المحور 2 : مقاومة
المقاومة للتغيير :

اختبر مدى قدرتك على مقاومة من يقاوم التغيير.
تعرف على قوانين مقاومة المقاومة.

تعلم التصرف السليم عند كل تصرف خبيث للمقاومة.

المحور 4 : بناء وتعزيز القوة والنفوذ 

المفاهيم األساسية لعلم القوة والنفوذ.
أساليب خبيثة شائعة ، وكيف تواجهها.

تكتيكات تفاوضية ناجحة ، وكيف تستعملها ؟
ماذا تفعل عندما تخطئ؟

كيف تدير رئيسك ؟
المحورة 5 : اتخاذ القرارات

(المنهج والطريق والقواعد)

الخطوات المنهجية التخاذ القرارات.
( The Matrix) طريقة المصفوفة التخاذ القرارات

( The Admissibility Ariteria ) قاعدة القاء السيئ
 (The Minimax Criteria) قاعدة أقل األكثر

(Bayes Criteria) قاعدة بايس لالحتماالت
(The Maximax Criteria) قاعدة أكثر األكثر

المحاور



الكتب والتمارين

مهارات إدارية متطورة
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بيانات الجهة

اسم الجهة
اسم الشخص المسؤول

المسمى الوظيفي
البريد االلكتروني

بيانات المشارك 1
االسم

المسمى الوظيفي
الهاتف

البريد االلكتروني

بيانات المشارك 2
االسم

المسمى الوظيفي
الهاتف

البريد االلكتروني

بيانات المشارك 3
االسم

المسمى الوظيفي
الهاتف

البريد االلكتروني

تفاصيل المشاركة
. وقت انعقاد البرنامج : 09:00 صباحا - 02:00 مساءا

. لغة البرنامج: اللغة العربية. مكان انعقاد البرنامج : مسقط - سلطنة ُعمان
. تاريخ انعقاد البرنامج: 29 أبريل - 3 مايو 2018

التكلفة والتسجيل
. سعر البرنامج 750 ريال عماني شاملة شهادة حضور البرنامج

 والمادة التدريبية والضيافة يوميا والغداء خالل البرنامج

الخصومات
. خصم التسجيل المبكر الى تاريخ 20 / أبريل / 2018  590 ريال عماني

الشهادة
البرنامج معتمد من

شركة االبداع الخليجي

الدفع
اصدار شيك او تحويل بنكي باسم :

طريقة الدفع بالريال العماني
تحويل المبلغ الى حساب شركة االبداع الخليجي

سلطنة ُعمان - حساب رقم (1016421916001)
البنك الوطني العماني - الخوير

الدفع اإللكتروني
سجل أون الين وادفع الكترونيا عبر موقعنا

gulfinnovation.com

شروط التسجيل
. برجاء ان يكون التسجيل على النموذج المعتمد وموقع من الشخص المسؤول

. االلغاء يكون بكتاب خطي وليس شفهيا
. في حالة االلغاء بعد استالم النموذج يدفع الشخص 120 ريال رسوم ادارية

. في حالة الغياب تدفع قيمة الرسوم كاملة

الموافقة على التسجيل
اوافق انا الشخص المسؤول على المشاركة في 

البرنامج المدون اعاله وقد اطلعت على على كافة 
شروط التسجيل واإللغاء

التوقيع

Gulf Innovation ، اإلبداع الخليجي

State of Kuwait
Tel:  (965)   22404883
Fax:  (965)   22404852

Head Office

gulfinnovation1gulf-innovation@gulf_innovation g.innovationgulf_innovation

gulfinnovation.com

info@gulfinnovation.com
(968) 9177 0559 

مهارات إدارية متطورة
تسجيل نموذج 

Sultanate of Oman
Hot Line: +(968) 91770559

Fax:   (968) 24489670


